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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59860-2023:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ίλιον: Σήματα αστικού οδικού δικτύου
2023/S 021-059860

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ιλίου
Αριθμός ταυτοποίησης: Π11/23
Ταχ. διεύθυνση: Κάλχου 48-50
Πόλη: Ίλιον
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 131 22
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@ilion.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132030136
Φαξ:  +30 2102626299
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ilion.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.ilion.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών σημάνσεων οδών, για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου»
Αριθμός αναφοράς: Π11/23

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34992300 Σήματα αστικού οδικού δικτύου

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα Έκθεση Τεκμηρίωσης – Σκοπιμότητας αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού κατακόρυφης σήμανσης, 
οριζόντιας σήμανσης - διαγραμμίσεων και ηλεκτρονικών/ τεχνικών μέσων ελέγχου της ταχύτητας, με σκοπό 
τη μείωση της ταχύτητας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ιλίου (Δράση Α1: Μέτρα μείωσης της ταχύτητας). 
Συγκεκριμένα, η εν λόγω Πράξη αφορά στην αντικατάσταση και αναβάθμιση της σήμανσης στο σύνολο 
του δήμου, ώστε αυτή να εναρμονίζεται πλήρως με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας για την κατασκευή και τοποθέτησή της.
Με την παρούσα Πράξη προβλέπεται η προμήθεια Πινακίδων:
• Ρυθμιστικών της Κυκλοφορίας (Ρ)
• Αναγγελίας Κινδύνου (Κ)
• Πληροφοριακών (Π), και
• Πρόσθετων (Πρ)
καθώς, επίσης:
• Εξοπλισμού σήμανσης (καθρέπτες, κολωνάκια)
• Πινακίδων Ελέγχου της Ταχύτητας (Ραντάρ)
• Έξυπνων Διαβάσεων Πεζών

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 819 750.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 2
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Α: Φωτιζόμενες Ρυθμιστικές και λοιπές πινακίδες
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928472 Στύλοι πινακίδων σήμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα Έκθεση Τεκμηρίωσης – Σκοπιμότητας αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού κατακόρυφης σήμανσης, 
οριζόντιας σήμανσης - διαγραμμίσεων και ηλεκτρονικών/ τεχνικών μέσων ελέγχου της ταχύτητας, με σκοπό 
τη μείωση της ταχύτητας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ιλίου (Δράση Α1: Μέτρα μείωσης της ταχύτητας). 
Συγκεκριμένα, η εν λόγω Πράξη αφορά στην αντικατάσταση και αναβάθμιση της σήμανσης στο σύνολο 
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του δήμου, ώστε αυτή να εναρμονίζεται πλήρως με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας για την κατασκευή και τοποθέτησή της.
Με την παρούσα Πράξη προβλέπεται η προμήθεια Πινακίδων:
• Ρυθμιστικών της Κυκλοφορίας (Ρ)
• Αναγγελίας Κινδύνου (Κ)
• Πληροφοριακών (Π), και
• Πρόσθετων (Πρ)
καθώς, επίσης:
• Εξοπλισμού σήμανσης (καθρέπτες, κολωνάκια)
• Πινακίδων Ελέγχου της Ταχύτητας (Ραντάρ)
• Έξυπνων Διαβάσεων Πεζών

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 689 625.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.
11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «sub 
2-16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και 
βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας»Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Β: Συμβατικές Ρυθμιστικές και λοιπές πινακίδες
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928472 Στύλοι πινακίδων σήμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα Έκθεση Τεκμηρίωσης – Σκοπιμότητας αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού κατακόρυφης σήμανσης, 
οριζόντιας σήμανσης - διαγραμμίσεων και ηλεκτρονικών/ τεχνικών μέσων ελέγχου της ταχύτητας, με σκοπό 
τη μείωση της ταχύτητας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ιλίου (Δράση Α1: Μέτρα μείωσης της ταχύτητας). 
Συγκεκριμένα, η εν λόγω Πράξη αφορά στην αντικατάσταση και αναβάθμιση της σήμανσης στο σύνολο 
του δήμου, ώστε αυτή να εναρμονίζεται πλήρως με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας για την κατασκευή και τοποθέτησή της.
Με την παρούσα Πράξη προβλέπεται η προμήθεια Πινακίδων:
• Ρυθμιστικών της Κυκλοφορίας (Ρ)
• Αναγγελίας Κινδύνου (Κ)
• Πληροφοριακών (Π), και
• Πρόσθετων (Πρ)
καθώς, επίσης:
• Εξοπλισμού σήμανσης (καθρέπτες, κολωνάκια)
• Πινακίδων Ελέγχου της Ταχύτητας (Ραντάρ)
• Έξυπνων Διαβάσεων Πεζών

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 130 125.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.
11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «sub 
2-16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και 
βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας»Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οπως αυτοί περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 της διακήρυξης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/03/2023
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/03/2023
Τοπική ώρα: 10:00
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Η διαδικασία άσκησης προδικαστικών προσφυγών-προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας 
περιγράφεται αναλυτικά στην παρ.3.4 της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/01/2023
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